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 Qual o tempo de validade das embalagens?

 Posso usar a mesma embalagem em 
diferentes processos de esterilização?

 Embalagens tipo Tyvek* são todas iguais?

 Como validar embalagens no meu serviço?

Respostas:

Depende



 PONTOS DE DISCUSSÃO:

◦ ISO 11607 e ABNT 14990

◦ VALIDAÇÃO (IQ/OQ/PQ) E RESPONSABILIDADES

◦ MONITORAMENTO DE ROTINA



IQ

• Seladoras

OQ

• Seladoras

•Embalagens

PQ e 
rotinas

•Seladoras

• Embalagens



Eficácia da embalagem
Teste de penetrabilidade do agente esterilizante

Condições de teste:

◦ Ciclo no esterilizador usado: ½ ciclo

◦ Carga: Câmara com capacidade total de pouches

◦ Resultados: Nenhum crescimento de IB’s recomendados
para o método de esterilização em duplo pouch

◦ Responsabilidade: Fabricante* da Embalagem



Barreira Microbiana da Embalagem
Teste de Barreira da Matéria Prima e Força Tensil Embalagem Final

Condições de teste:

◦ Ciclo no esterilizador usado: ciclo completo para matéria prima e embalagem final
◦ Método usado: Exposure Chamber e Resistência à Tração (amostragem

estatística)
◦ Resultados: Redução log igual ao material sem processamento e 1.5 N/15 mm 

respectivamente
◦ Responsabilidade: Fabricante* da Embalagem

◦ (Testes Imediatos e após “aging”- servem também para determinação do prazo
de validade da embalagem definido pelo fabricante)

◦ Não confundir com validade de embalagem após processamento !!



Biocompatibilidade
Teste para comprovar não toxicidade do Material da Embalagem

Condições de teste:

◦ Ciclo no esterilizador usado: ciclo completo

◦ Método usado: MEM (Minimal Essential Medium)

◦ Resultados: Sem lise celular a partir do extrato da
embalagem pós esterilização

◦ Responsabilidade: Fabricante* da Embalagem



Estabilidade e Funcionalidade do IQ
Teste para determimar o prazo de validade do IQ na

embalagem

Condições de teste:

◦ Ciclo no esterilizador usado: ½ ciclo

◦ Carga: Câmara completa
◦ Método usado: Variações de T e Umidade (equação matemática) 

para acelerar envelhecimento (“aging”) da embalagem pré e pós
esterilização

◦ Resultados:Visualização de Cor do IQ
◦ Responsabilidade: Fabricante* da Embalagem



 Instalação de acordo com a especificação
◦ Parâmetros críticos de Processo (T e P)?

◦ Temperatura de selagem de acordo com 
especificação do fabricante?

◦ O equipamento tem mecanismos de controle e 
documentação dos parâmetros críticos de 
processo?

◦ O equipamento “avisa” se há falhas no processo?

◦ Há planos de manutenção preventiva e limpeza
escritos?

◦ Todos os usuários são treinados?



 Parâmetros do Processamento
◦ Temperatura (mín e máx)

◦ Pressão (pré definido)

◦ Velocidade de selagem ( pré definido)

◦ Impressão recomendada



 “Peeling test” 

 Propriedades de Qualidade Selagem:
◦ Continuidade da Selagem para uma largura pré-

definida

◦ Nenhuma abertura

◦ Sem vincos ou dobras

◦ Sem delaminação ou separação do material





Controle do Processo: USUÁRIO

 Força tensil para cada processo de esterilização

◦ 15 amostras – >1,5 N/15 mm – EN 868-5

◦ Laboratórios de teste (IPT, etc).

 Análise de desvios e ações corretivas

 Especificação de testes de rotina ( seal check)

 Ensaio visual e “peeling” ( amostragem )

 Programas de  calibrações, manutenção preventiva, 
limpeza e treinamento

 Documentação OQ



 Qual o tempo de validade das embalagens?

 Posso usar a mesma embalagem em 
diferentes processos de esterilização?

 Embalagens tipo Tyvek* são todas iguais?

 Como validar embalagens no meu serviço?

Respostas:

Você sabe!



 ISO 11607-2 - Packaging for terminally sterilized devices

 ABNT  NBR 14990-1 – Sistemas e materiais de embalagem 
para esterilizaçao

 Zentral Sterilisation – Guideline for the Validation of the 
Sealing Process According to EN ISO 11607-2 – A. Carter 
(German Society for Sterilization Supply, DGSV) – Vol 16, 
2008.
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